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  استان گلستان یهرز در مزارع گندم آب يها برآورد خسارت علف یبررس

  ی،جواد خلقانیقیحقز یعبدالعز
  کشور یاهپزشکیو موسسه گ گلستان يقات کشاورزیمرکز تحق یئت علمیه ياعضا

  دهیچک
 20با فاصله) متر 5/0*  5/0( یمتر مربع 25/0 کادر 20با استفاده از در هر مزرعه .مزرعه در سطح استان گلستان اجرا شد 17در  یبررس نیا

 يریزمان نمونه گ .ک گونه شمارش و ثبت شدیهرز به تفک يها تعداد علفو  يریگ برعکس، نمونه يWيگر به صورت الگویکدیمتر از 
نشده بود،  ییایمیکه از مبارزه ش یکش و در مزارع استفاده شده بود، دو هفته پس از کاربرد علف ییایمیرل شکه از کنت یدر مزارع
شد تا به  يرینمونه گ یر تصادفیبطور غ هرز علفاز  يعار يها کادر از قسمت 20تعداد  در هر مزرعه. بود  به صورت همزمان يریگ نمونه

به  ن افت عملکرد رایشتریب )قوشان یحاج(ز ینشان داد که مناطق خشک باخاك حاصلخ ین بررسیاج ینتا. عنوان شاهد در نظر گرفته شود
ن یکمتر .در رده دوم قرار داشت ،یبا دوره رشد طوالن) انیفارس( ایمتر از سطح در 1200شتر از یمناطق مرتفع با ارتفاع ب .را دارد 8/55زان یم
   .درصد بود 72/27ن خسارت در استان گلستان یانگیم. رصد تعلق داشتد 52/21ا به رودخانه اترك یزان خسارت مربوط به حاشیم

  یتصادف يری، نمونه گهرز يها گندم، برآورد خسارت، علف :يدیکل يها واژه
   

Estimate of yield loss due to weeds in irrigated wheat fields of Golestan 
Abdol Aziz Haghighi1, Javad Khalghani2 

1-Scientific member of Golestan Research Center for Agriculture and Natural Resources, 2- Scientific member of Plant 
Protection Institute  

Abstract 

This study was conducted on 17 farms in Golestan province. Twenty 0.25 square-meter quadrates were used in a 
reverse W pattern for sampling and counting the number of weeds. The sampling time in treated fields was two weeks 
after herbicide application and in non-treated it was done simultaneously. Twenty quadrates were randomly selected in 
weed free sections and they were considered as the check. The results revealed that the region with less rainfall and 
fertile (i.e. Haji Ghoshan) had the highest decrease (55.8 %). The region with altitude higher 1200 meters above sea 
level (i.e. Farsian) with long growth period ranked second. The least yield loss allocated to regions located around the 
Atrak river due to low density and diversity of weeds (21.52%). The average yield loss in the province was 27.72%. 
Keywords: wheat, yield loss estimate, weeds, random sampling 

  مقدمه
. کنند یاز خود از آن استفاده میا روزانه به اندازه نیمطرح است و مردم دن ين محصول کشاورزیتر یاتیگندم در سراسر جهان به عنوان ح

مختلف متفاوت است، اما به هر حال استفاده از گندم به  يزان استفاده از گندم در کشورهایم يو اقتصاد یفرهنگ يها ل تفاوتیاگرچه به دل
در  یاهان زراعیگجهت برآورد افت عملکرد  یمختلف يها تاکنون روشاگر چه .ج استیدر تمام جهان را ییغذا یک ماده اصلیوان عن

ن یمهمتر. اشکاالت خاص خود را داشته است ها آنک از یکن هر یل ،استفاده قرار گرفته است موردو  شده  شنهادیپهرز  يها مقابل علف
 یاثرات تداخل ینه بررسیکه در زم یدر اغلب مطالعات). 3( باشد یمط مزرعه یش با شرایکسان آزمای يه سازبیعدم ش ها روشن یااشکال 
هرز جمع  يها علف يها گونه یا اثرات تداخلیند آین نماییانجام شده، هدف آن بوده است که تع یاه زراعیبا گ هرز علفب چند گونه یترک
به . آن مخلوط است يها معادل جمع اثرات تک تک گونه یاه زراعیبر گ هرز علفب چند گونه یا اثرات ترکیگر آیر است؟ به عبارت دیپذ

به شدت تداخل دارد؛ و شدت  یهرز بستگ يها علف يها گونه یاثرات تداخل يرین مطالعات نشان داده است که جمع پذیج اینتا یطور کل
 یطیط محیها، و شرا موجود در مزرعه، تراکم آن يها لف شامل نوع گونهاست از عوامل مخت یز خود تابعیهرز ن يها علف يها تداخل گونه
هرز،  علف یخاك، بسته به گونه و فراوان يزینشان داده است که حاصلخمطالعات انجام شده  ).2، 1(ش در آن انجام شده است یکه آزما
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ر یزتر است، تاثیکه خاك حاصلخ یتدل شمالن رو، در منطقه معیاز ا. دهد یش میش از محصول افزایهرز را ب علف یتوان رقابت
زان یو م یز انبوهین، در مناطق گرم نیهمچن. گر کشور برآورد شده استید يها میش از اقلیز بیمحصول ن یهرز در کاهش بازده يها علف

از آن دارد که در مناطق نشان قات یتحقدر هر حال،. باشد یشتر از مناطق سرد میجه رقابت آنها با محصول بیهرز و در نت يها رشد علف
ش از یمحصول ب یر آنها در بازدهیتاث اما، ندبرخوردار يکمتر یهرز از گوناگون يها مانند استان گلستان، با آنکه علف يزیحاصلخ
  .ز هستندین يشتریب یگوناگون يهرز دارا يها باشد که علف یم میکم بازده د يکشتزارها

  ها مواد و روش
مختلف  يها مزرعه در شهرستان 17سال ودر سطح  3کشور  در طول  ين مناطق گندم کاریاز مهمتر یکیعنوان  به گلستان در  ین بررسیا

شروع  يبرا .) 12(برعکس بود   ي Wيالگوبه صورت  در مزرعه يریگ نمونه. دیجرا گرد یبا توجه به سطح کشت گندم، بصورت تصادف
درجه چرخش به سمت راست  90نموده و سپس با  یقدم ط  100ه مزرعه یداد حاشمذکور ابتدا در امت ين محل الگوییو تع يرینمونه گ

آنگاه مطابق . مشخص شود يرینمونه گ يله محل الگوین وسیشد تا بد یم طیقدم در جهت مستق  100ه مزرعه یداخل مزرعه شده و از حاش
 هرانجام و در  يریگر نمونه گیکدیمتر از   20با فاصله ) متر 5/0*  5/0(  یمتر مربع 25/0ک کوادرات یمرتبه قرار دادن   20با  1شکل 

  .ثبت شدمربوطه  يها در فرمک گونه شمارش و یهرز به تفک يها تعداد علفکوادرات 

 

  در مزرعه يریروش نمونه گ -1شکل 
  

. تا مرحله به خوشه رفتن گندم بود یزن کش و در مرحله پنجه از حدود دو هفته پس از کاربرد علف يریگ در مزارع کنترل شده زمان نمونه
بصورت   هرز علفاز  يز از نقاط عاریکادر ن 20تعداد. شد انجام  به صورت همزمان يریگ نشده بود، نمونه ییایمیکه مبارزه ش یدر مزارع

 يها از علف یفت عملکرد ناشازان یمک از مزارع، یهر از از یمورد ن يها داده يپس از جمع آور. به عنوان شاهد انتخاب شد یر تصادفیغ
  .شدبرآورد  یدر مزارع گندم آبهرز  يها علفزان خسارت یک استان و شهرستان میو به تفکهرز محاسبه 

  و بحث جینتا 
هرز  يها و تراکم علفنوع : لیاز قب یبه عوامل مختلف یدر مزارع گندم آبهرز  يها علفزان خسارت ینشان داد که م ین بررسیج اینتا

 يها به بذر علف یاز نظر آلودگ(ه بذر ی، منبع ته)یت تناوب زراعیا عدم رعایت یرعا(مزارع، محصول کشت شده قبل از گندم ر دموجود 
ن به نحوه یهرز، و همچن يها مورد استفاده با توجه به فلور علف يها هرز، نوع علفکش يها ا عدم مبارزه با علفی ییایمی، مبارزه ش)هرز

 يریو عشا یمحل يو تردد دامها ییط آب و هوایج ، شرایرا ینوع محصوالت زراعدر استان گلستان . دارد یبستگ) زهیا مکانی یسنت(کاشت 
نکه کلزا از محصوالت عمده یل ایان، کالله ، جنوب گنبد کاووس و آزادشهر بدلیرام يدر شهرستانها. رات بودندیین تغیاز عوامل عمده ا

ن یلذا ارد، یگ یچک به طور کامل صورت نمیر، پیرپنیق، شی، هفت بند، شقایهمچون  خردل وحش يهرز يها رود و کنترل علف یم بشمار
ار یهرز بس يها نودشت و شمال گنبد کاووس تراکم و تنوع علفیدر شهرستان م .نددش یده میدر مزارع گندم داد یز با تراکمهرز  يها علف

ن تراکم را یشتریهفت بند ب هرز علف، ) دهنه يروستا( کالله يکاووس و تا حدوددر شهرستان آزادشهر ، جنوب و شمال گنبد  .محدود بود
الزم را نشان نداده  ییکارآ هرز علفن یهرز پهن برگ که عمدتاگرانستار بود در کنترل ا يها کنترل علف يج منطقه برایعلفکش را. داشت

داخل  بـه قدم  ١٠٠
 مزرعه

 ٢٠فاصله هر كوادرات 
   متر

  كوادرات بيستم
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ها با  معموال کاربرد علفکش ،و کمبود فرصت یطوالن يها یارندگان و آزادشهر بدلبل بینودشت و رامیکالله ، م يها در شهرستان. است
هرز  يها ان علفیدر م .هرز شده است يها از علف یشتر شدن افت عملکرد ناشین مسئله خود باعث بیگرفت که ا یم اد انجامیر زیتاخ
 Avena(یوالف وحشیگر، یطق دبود و در منا)  Phalaris minor(سیان گونه غالب، فاالریک برگ تنها در شهرستان رامیبار

ludoviciana  (چک  در سطح مزارع وجود یپو  زاب،یهمچون هفت بند، س  يهرز يها ، علف گندم در زمان برداشت  .شد یم دهیشتر دیب
 یج دربرخیرا يها هرز حساس به علفکش يها از علف یده شدن برخین دیهمچن. ت از عدم کنترل مناسب آنها داشتیداشتند که حکا

  .دارد یراد در نحوه کاربرد ادوات سمپاشیانگر ایزارع در زمان برداشت بم
  

  هرز در مناطق مخلف استان گلستان يها درصد خسارت علف - 2شکل
 منطقه درصدخسارت غالب يها گونه
 برون یداشل %52/21 ونجه زردیوالف،یهفت بند،چچم،

 آباد یعل %59/32 لک،خردلیچک بند،غربیپ
 آق آباد %45/24 د،ماشک، شاترهچک بنیهفت بند، پ

 انیفارس %90/42 یوالف ،پونه وحشیچک بند،یراخ، پ یت یب
 نیخان بب %95/33 والفیس،یهفت بند، گند جارو،سلمه تره، آناغال

 مراوه تپه %9/29 ،ماشکیوالف وحشیراخ، یت یچک بند، بیپ
 آزادشهر %5/38 والف، شاترهی،یهفت بند، خردل وحش

 انیرام %31/29 والفیزرد،ونجه یگندمک، 
 گجهید %15/29 والفی،یونجه زرد،خردل وحشیهفت بند،
 قوشان یحاج %8/55 واش یوالف،ماشک،،گندمک،خونیچک بند،ی،پیهفت بند،خردل وحش

 کالله %89/35 شیسه کشیزاب،خردل،گندمک،شاتره، کیق،سیشقا
 نودشتیم %6/37 والف،گندمک،خلر،هفت بندی
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